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In de afgelopen 10 jaar hebben wij hard aan de ontwikkeling 
van nieuwe producten en de permanente optimalisatie van 
ons bestaande assortiment gewerkt. Onze fietsonderdelen 
voldoen aan de hoogste eisen wat betreft ergonomie en 
veiligheid. Dit werd mogelijk gemaakt door ons interdisciplinaire 
team. Kennis uit de geneeskunde en materiaalonderzoek 
zijn hierbij net zo belangrijk als onze 100-jarige ervaring op 
productiegebied. Wij streven ernaar producten te maken 
waarmee iedereen graag en veilig rijdt. Dat is onze fi losofi e. 
Niet meer en niet minder.

ERGONOMISCH 
EN VEILIG

Over the past 10 years we have worked assiduously on the development of new 

products and the continuous optimisation of our existing range. Our bike parts 

meet the highest demands in terms of ergonomics and safety. This has been 

made possible by our interdisciplinary team. Know-how from medicine and 

materials research is just as important as our 100 years of experience in 

production. Making products which enable everyone to enjoy safe cycling is our 

philosophy. No more and no less.

ERGONOMIC AND SAFE

Alle prijzen in deze brochure zijn in euro‘s en inclusief btw.
Fouten en veranderingen uitgezonderd.
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2018/2019
INTEGRA-B
STUURPEN / STEM

All Prices within this Brochure are in Euro and incl. VAT. 
Errors and changes are excepted.

NIEUW
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De ergotec SAFETY LEVELS zijn een veiligheidsclassificatie voor 
stuursystemen en zadelpennen. De producten van ergotec worden 
aangeduid met een SAFETY LEVEL van 1 tot 6: hoe hoger de level, 
des te veiliger.

EISEN AAN DE SAFETY LEVEL
Alle sturen en stuurpennen van ergotec worden zowel apart als in 
combinatie onderworpen aan zware en langdurige tests. Hetzelfde geldt 
voor de zadelpennen. De producten worden getest volgens de Europese 
teststandaarden of zelfs strengere eisen. Geen enkele andere Europese 
producent van fi etssturen beschikt over zo‘n grote testcentra als ergotec.

Kom alles te weten over de SAFETY LEVELS van ergotec: ergotec.de

SAFETY LEVELS

SAFETY LEVELS The ergotec SAFETY LEVELS represent a safety classifi cation for bicycle 

steering systems and seat posts. The ergotec products are labelled with a SAFETY LEVEL from 

1 to 6: the higher the level, the greater the safety.

SAFETY LEVEL REQUIREMENTS All ergotec handlebars and stems are subjected to tough 

long-term tests both individually and in combination. The same applies to seat posts. Products 

are tested according to European testing standards or even more demanding requirements. 

No other European bicycle handlebar manufacturer has such a large test centre as ergotec.

Learn all about the ergotec SAFETY LEVELS: ergotec.de
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Mountain-Bike/Race-Bike Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

E-B IKE
25 km/h + 45 km/h

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

Trekking-Bike Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

E-B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E-B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 160 kg max. 140 kg

City-Bike Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

max. 120 kg max. 120 kg

max. 140 kg max. 140 kg

max. 160 kg max. 160 kg

max. 180 kg max. 180 kg

E-B IKE 25 km/h max. 140 kg max. 100 kg

E-B IKE 25 km/h max. 160 kg max. 140 kg

E-B IKE 25 km/h max. 180 kg max. 160 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 140 kg max. 140 kg

E-B IKE 45 km/h* max. 160 kg max. 140 kg

Jeugd/Young adult Safety Level

max. 100 kg max. 100 kg

Kids-/Youth-Bike Safety Level

12"-24"

Stuursystemen
Steering system

Zadelpennen
Seatpost

In de tabel 

staat vermeld welke 

SAFETY LEVEL 

geschikt is voor 

specifi eke eisen.

 Safety Level

 Safety Level

The table shows which 

SAFETY LEVEL is the 

right one for specifi c 

requirements.

Opmerking: De productclassifi catie van de ergotec Safety Levels komt overeen met de standaard DIN EN ISO 
4210 voor fi etsen en DIN EN 15194 voor e-bikes. Type e-bike: trapondersteuning tot de ingestelde snelheid. 
* Inbouw achteraf alleen na goedkeuring van een erkend testcentrum en vermelding in de voertuigpapieren.

Note: The product classification of the ergotec Safety Levels corresponds to the DIN EN ISO 4210 
standard for bicycles and DIN EN 15194 for e-bikes. E-bike type: pedal support up to the specified speed. 
* Retrofi tting only with approval from a recognised test centre and entry in the vehicle documents.
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Het innovatieve design van de stuurpen Integra-BK maakt een volledige integratie van 
het Bosch Kiox-display mogelijk. Ook de kabels worden onzichtbaar geïntegreerd 
waardoor een strakke cockpit ontstaat. Met een optioneel verkrijgbare faceplate 
(zie pagina 9) kunnen koplampen van verschillende fabrikanten worden aangepast.

PERFECTE INTEGRATIE 
VAN HET DISPLAY 

PERFECT DISPLAY INTEGRATION The innovative design of the 

Integra-BK stem allows full integration of the Bosch Kiox display. 

The integrated cabling is implemented invisibly, which ensures a 

clean cockpit. Headlamps from different manufacturers can be 

adapted with an optionally available Faceplate (see Page 9).

INTEGRA-BK
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 110

Hoek +15°

Gewicht ~480g

€ 79,90

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.

NIEUW!
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NIEUW 2019
INTEGRA-BK
STUURPEN /STEM

BIKEPARTS 
ERGONOMISCH 
EN VEILIG



INTEGRATION STUURPENNEN / INTEGRATION STEMS
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INTEGRA-B
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 110

Hoek -10 - +40°

Gewicht ~484g

€ 89,90

BARRACUDA
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 90, 110

Hoek +20°

Gewicht ~300g

€ 44,90

HIGH BARRACUDA
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 90, 110

Hoek +45°

Gewicht  ~310g

€ 44,90

SWELL-R 70
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 80, 100, 120, 140

Hoek -10 - +40°

Gewicht ~350g

€ 64,90

SWELL-XR
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 100

Hoek -10 - +40°

Gewicht ~216g

€ 84,90

Zie pagina 3

Compatibel met het 
MonkeyLink-System

NIEUW

NIEUW
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HOUDER 
FACEPLATE
FACEPLATE HOLDER

SHARK
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 90, 110

Hoek +7°

Gewicht ~120g

€ 19,90

Op de ergotec faceplate kan een koplamp 
worden gemonteerd. Hierdoor vervalt 
de vorkbevestiging waardoor de fi ets een 
volledig nieuwe look krijgt.

A headlamp can be mounted directly 

on the ergotec Faceplate stem clamp. 

This eliminates the fork attachment, 

giving the bike a completely new look.

FACEPLATE
AL6061 T6 

Gewicht ~25 g

€ 11,90

NIEUW!

This eliminates the fork attachment, 

giving the bike a completely new look.

NIEUW!

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.

Compatibel met het 
MonkeyLink-System

NIEUW



STUUR / HANDLEBARS
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M BAR INTEGRA SPORT
AL 6061 T6/DB 2,4-2,8-2,4

Diameter 31,8

Breedte 780

Hoek 0

Greephoek 14°/0°

Greeplengte 215

Gewicht ~418g

€ 69,90

LADYTOWN
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4-1,7

Diameter 31,8

Breedte 620

Hoek 16

Greephoek 30°/0

Greeplengte 160

Gewicht ~265g

€ 69,90

TREKKING
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4-1,7

Diameter 31,8

Breedte 600

Hoek 35

Greephoek 47°

Greeplengte 160

Gewicht ~290g

€ 69,90

Voor interne kabelgeleiding

Voor interne kabelgeleiding

Voor interne kabelgeleiding

NIEUW



11

RANDONNEUR
AL 6061 T6/PG 2,4

Diameter 31,8

Breedte 440/580, 480/620

Hoek 0, Greephoek 16°

Gewicht ~339g

€ 45,90

Grip Tapes Sanremo en Vigo

U-BAR METREA
AL6061 T6, PG:2.0 

Diameter 31,8

Breedte 430, Hoek 6

Gewicht ~345g

€ 49,90

GRAVEL
AL 6061 T6/DB 1,8-2,4-1,8

Diameter 31,8

Breedte 420/490, 480/620

Hoek 0

Greephoek 21°

Gewicht ~306g

€ 59,90

SPACE
AL 6061 T6/PG 2,4

Diameter 25,4

Breedte 630, Hoek 40

Greephoek 34°/0°

Gewicht ~306g

€ 29,90

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.

NIEUW
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XXL PARTS − GOEDGEKEURD 
VOOR TOT WEL 180 KG

De XXL Parts van ergotec zijn speciaal 
ontwikkeld voor een totaalgewicht (fi ets 
+ rijder + bagage) van tot wel 180 kg. 
Natuurlijk beschikken alle XXL Parts 
over Safety Level 6.

XXL PARTS – APPROVED FOR UP TO 180 KG 
The ergotec XXL parts are specifi cally 

designed for a total weight (bike + rider + 

luggage) of up to 180 kg. Of course, all XXL 

parts have Safety Level 6.

Zoals alle producten van ergotec zijn ook 
de XXL Parts getest op veiligheid met 
behulp van geavanceerde testbanken - 
omdat de kwaliteit en veiligheid van onze 
producten voor ons centraal staat.

Like all ergotec products,the XXL parts are 

also tested for safety on state-of-the-art test 

benches - because the quality and safety of 

our products is particularly important to us.

TOTAALGEWICHT
TOTAL WEIGHT
MAX. 180 KG



XXL-PARTS / XXL-PARTS

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €. 13

LADYTOWN
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4,1,7

Diameter 31,8

Breedte 620, Hoek 16

Greephoek 30°/0°

Gewicht ~265g

€ 69,90

TREKKING
AL 6061 T6/DB 1,7-2,4,1,7

Diameter 31,8

Breedte 600, Hoek 35

Greephoek 47°/0°

Gewicht ~290g

€ 69,90

XXL

XXL

SWELL-XR
AL 6061 T6

Stuurdiameter 31,8

Lengte 100

Hoek -10 - +40°

Gewicht ~216g

€ 84,90

XXL

SKALAR
AL 6061 T6

Diameter 25,4, 

26,8, 27,2, 30,9, 

31,4, 31,6

Lengte 400

Gewicht ~317g

€ 55,90

XXL DOUBLE FLEX 3
Wielmaat

28" + 29"

Max. belasting 60kg

Aluminium

Gewicht ~1.200g

€ 52,90

XXL

Compatibel met het
MonkeyLink-System

Tipp 01/2016



ADAPTER E-BIKE READY / ADAPTER E-BIKE READY
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UP & DOWN TURN 3
E-BIKE READY
AL 6061 T6

Hoogte 72,5 - 172,5

Gewicht ~346g

€ 69,90

AHEAD 3, 1 1/8
E-BIKE READY
AL 6061 T6

Hoogte 56, 61, 71, 76

Gewicht ~210g

€ 29,90

100 mm

-90°/+90°



Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €. 15

CARGO READY / CARGO READY

M-BAR M MAS
MAS PG 1,5

Diameter 25,4

Breedte 700

Hoogte 37

Greephoek 16°/0

Greeplengte 200

Gewicht ~475g

€ 29,90

SKALAR
AL 6061 T6

Diameter 25,4, 26,8, 

27,2, 30,9, 31,4, 31,6

Lengte 400

Gewicht ~317g

€ 55,90

ATAR
AL6061 T6 

Diameter 31,6

Lengte 550

Gewicht ~460g

€ 19,90

NIEUW

NIEUW



NIEUW!
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De populaire Kyoto-stuurgreep is nu ook verkrijgbaar met een greepoppervlak 
van silicone. De huidvriendelijke silicone past zich steeds optimaal aan de hand 
aan en biedt op elk moment, ook bij regen, een stevige houvast. De ergonomische 
vorm met handpalmsteun maakt de greep zeer comfortabel. Aanbevolen voor 
city en trekking bikes, met of zonder elektrische ondersteuning. Eenvoudige 
montage met schroefklem.

ERGONOMISCH EN HANDZAAM 

KYOTO SILICONE
Silicone

Maat L 130/R 130, 

L 130/R 90

Gewicht ~120g

€ 36,90

ERGONOMIC AND HANDY The popular Kyoto handlebar grip is 

now also available with silicone gripsurface. The dermatologically-

friendly silicone always adapts optimally to the hand and offers 

good grip at any time, even in the rain. The ergonomic shape with 

palm rest makes the grip really comfortable. Recommended for city 

and trekking bikes, with or without electric drive. Simple installation 

with screw clamping.with screw clamping.

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.
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KYOTO SILICONE
Silicone

Maat L 130/R 130, 

L 130/R 90

Gewicht ~120g

€ 36,90

KYOTO SILICONE
GREEP / GRIP

BIKEPARTS 
ERGONOMISCH 
EN VEILIG 



GREPEN / GRIPS
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FRISCO 2 SILICONE
Silicone

Maat L 140/R 140,

L 140/R 95

Gewicht ~220g

€ 25,90

FRISCO 2
Kraton

Maat L 140/R 140,

L 140/R 95

Gewicht ~215g

€ 19,90

BILBAO SILICONE
Silicone

Maat L 128/R 128,

L 128/R 95

Gewicht ~116g

€ 29,90

AERO 2
Kraton/Dura cork

Maat L 132/R 132

Gewicht ~171g

€ 26,90

AERO 2 KRATON
Kraton

Maat L 132/R 132

L 132/R 92

Gewicht ~121g

€ 19,90

NIEUW

NIEUW
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MF GREPEN / MF GRIPS

MF1 KRATON
Kraton/Aluminium

Maat L 130/R 130,

L 130/R 87

Gewicht ~251g

€ 49,90

MF1 DURA CORK
Dura Cork/Aluminium

Maat L 130/R 130,

L 130/R 87

Gewicht ~306g

€ 49,90

MF2 KRATON
Dura Cork/Aluminium

Maat L 130/R 130,

L 130/R 87

Gewicht ~334g

€ 59,90

MF2                 
STUURGREPEN
MF2 HANDLEBAR GRIPS

De grote handpalmsteun, bar ends en 
greep kunnen individueel worden ingesteld. 
Het greepoppervlak van kraton is slipvast, 
huidvriendelijk en weerbestendig. 

Large palm rest, bar end and grip can be 

adjusted individually. The grip surface made 

of Kraton is non-slip, dermatologically-friendly 

and weather-resistant.

INDIVIDUEEL 

INSTELBAAR. 

INDIVIDUALLY 

ADJUSTABLE

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.
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Wij streven naar kwaliteit en innovaties die de verwachtingen 
van onze klanten overtreffen. “Made in Germany” wordt 
beschouwd als een belangrijk verkoopargument en staat 
garant voor innovatie en vertrouwen. Tot wel 2 miljoen 
fietssturen verlaten elk jaar onze hoofdproductielocatie in 
Wickede (Ruhr). Ons moderne testlaboratorium en onderzoeks- 
en ontwikkelingscentrum in Stuttgart garanderen de hoogste 
kwaliteit met een snelle en fl exibele service.

MADE IN GERMANY. 
SINDS 1918.

We are driven by quality and innovations that exceed our customers‘ 

requirements. „Made in Germany“ is regarded as an important sales argument, 

guarantee of innovation and stands and brand trust. Up to 2 million bicycle 

handlebars leave our main factory in Wickede (Ruhr) every year. Our modern 

testing laboratory and research and development centre in Stuttgart ensure 

the highest quality combined with fast and fl exible services.

MADE IN GERMANY. SINCE 1918.
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INNOVATIES SINDS 
VELE GENERATIES
INNOVATION FOR GENERATIONS



SPIEGELS / MIRRORS
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M-99L
Met EG-

typegoedkeuringsnummer

Aluminium/staal 

Lange arm

Grote spiegel

Gewicht ~310g

€ 41,90

M-55L
Plastic/staal

Lange arm

Grote spiegel

Gewicht ~196g

€ 14,90

M-66L
Staal

Lange arm

Grote spiegel

Gewicht ~218g

€ 19,90

met een nieuwe klem

NIEUW

NIEUW
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ADAPTER VOOR SPIEGEL
M-88 / M-99
Binnendiameter 15,3 - 19,0

€ 7,90

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.

E-BIKE

45 KM/H45 KM/H

M-99
Met EG-

typegoedkeuringsnummer

Aluminium

Korte arm

Grote spiegel

Gewicht ~264g

€ 39,90

M-99
SPIEGEL
M-99 MIRROR

Met asferisch spiegeloppervlak: vergroot 
het zichtbereik en vermindert dode hoeken. 
Stijlvolle, gesmede aluminium behuizing 

With an aspherical mirror surface: enlarges 

the fi eld of vision and reduces blind spots. 

Stylish, forged-aluminium housing.

Groter instelbereik



NIEUW!
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Nooit meer verloren energie door een verkeerde zitpositie! De Viper-zadelpen maakt 
een optimale instelling van de positie mogelijk, omdat hij in drie versies verkrijgbaar 
is: recht en met een offset van 10 of 20 mm. Door een perfecte zadelpositie kan 
efficiënter en probleemloos in de pedalen worden getrapt.

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

VIPER
AL 6061 T6

Diameter 27,2, 30,9, 31,6

Lengte 400

Offset 0, 10, 20

Gewicht ~290g

€ 34,90

SUITABLE FOR ALL No more wasted energy 

resulting from the wrong seating position! The resulting from the wrong seating position! The 

Viper seat post enables optimal alignment of the Viper seat post enables optimal alignment of the 

position, because it is available in three versions: position, because it is available in three versions: 

straight and with 10 or 20 mm offset. The correct straight and with 10 or 20 mm offset. The correct 

saddle position makes pedalling more effi cient and saddle position makes pedalling more effi cient and 

trouble-free.trouble-free.

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.
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NIEUW 2019
VIPER 
ZADELPEN / SEAT POST

BIKEPARTS 
ERGONOMISCH 
EN VEILIG



ZADELPENNEN / SEAT POSTS
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SP-4.1
AL 6061 T6

Diameter 27,2

Lengte 350

Offset 25

Vering stalen veer

Gewicht ~440g

€ 54,90

SP-10.0
AL 6061 T6

Diameter 27,2

Lengte 350

Offset 15

Vering MCU

Gewicht ~440g

€ 44,90

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.

NIEUW
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GSM-HOUDER / MOBILE PHONE HOLDERS

SP-10.0
AL 6061 T6

Diameter 27,2

Lengte 350

Offset 15

Vering MCU

Gewicht ~440g

€ 44,90

GSM-HOUDER VOOR AHEAD-STUURPEN
Polypropyleen 

Gewicht ~125g

€ 29,90

GSM-HOUDER VOOR STUURMONTAGE
Polypropyleen 

Gewicht ~160g

€ 29,90



NIEUW!
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Dankzij een perfecte combinatie van ergonomie en ontwerp, biedt het ergotec EP-2 
pedaal een comfortabele en dynamische fi etservaring. Het structureerde, slipvaste 
oppervlak van het pedaal biedt de schoen een veilige houvast, zelfs bij natte omstan-
digheden. Hoogwaardige materialen en een nieuwe lagertechniek maken het EP-2-
pedaal tot een ongekende ergonomische highlight.

MEER FIETSPLEZIER DANKZIJ 
ERGONOMISCH ONTWERP 

MORE CYCLING FUN THANKS TO ERGONOMIC DESIGN 
The perfect combination of ergonomics and design gives the 

ergotec EP-2 pedal a comfortable and dynamic cycling experi-

ence. The structured, non-slip tread surface offers the shoe a 

secure grip, even in wet conditions. High-quality materials and 

new bearings technology make the EP-2 pedal an unmistakable 

ergonomic highlight.

EP-2
Schroefdraad 9/16"

Polypropyleen 

As 7mm

Afmeting 103 x 122

Gewicht ~436g

€ 49,90

Schroefdraad 9/16"

Afmeting 103 x 122

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.
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NIEUW
EP-2 
PEDAAL /
PEDAL

BIKEPARTS 
ERGONOMISCH 
EN VEILIG



PEDAALE / PEDALS
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EP-1
Schroefdraad 9/16"

Polypropylen

As 7mm

Afmeting 90 x 132

Gewicht ~420g

€ 39,90

EP URBAN
Schroefdraad 9/16"

Aluminum/schuurpapier 

As 7mm

Afmeting 98 x 78

Gewicht ~364g

€ 59,90
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EP-FOLDING
Schroefdraad 9/16"

Nylon/schuurpapier

As 7mm

Afmeting 102 x 122

Gewicht ~346g

€ 44,90

PEDAAL - 
ASVERLENGING 
Rvs

Schroefdraad 9/16 - 9/16

Breedte 18

Gewicht ~78g

€ 34,90

Alle prijzen zijn adviesprijzen in €. / All prices are RRP in €.
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Met de productclassificatie en de bijbehorende processen 
bevestigt ergotec dat ergonomische eigenschappen fysieke 
klachten tijdens het fietsen niet alleen theoretisch, maar 
ook in de praktijk verminderen! Deze voordelen werden 
aangetoond en gedocumenteerd conform de toepasselijke 
richtlijnen. Het ergotec EP-1 med pedaal en het ergotec 
AHS med stuursysteem zijn de eerste medische fiets-
producten die met succes zijn gecertificeerd. Deze medische 
producten illustreren overduidelijk het prestatievermogen 
van ergotec Bikeparts. 

MEDISCHE PRODUCTEN. 
KLACHTEN VERMINDEREN. 
GEZONDHEID ERVAREN.

With its product classifi cation and the associated procedures ergotec proves 

that ergonomic features reduce physical complaints when cycling not only 

theoretically but also practically! The benefi ts have been proven and 

documented in accordance with the applicable regulations. The ergotec EP-1 

med pedal and the ergotec AHS med steering system are the fi rst medical 

cycling products to be successfully certifi ed. These medical products exemplify 

the performance of ergotec Bikeparts. 

producten illustreren overduidelijk het prestatievermogen 
van ergotec Bikeparts. 

With its product classifi cation and the associated procedures ergotec proves 

that ergonomic features reduce physical complaints when cycling not only 

MEDICAL PRODUCTS. REDUCE PHYSICAL COMPLAINTS.
EXPERIENCE HEALTH.
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EP-1 MED PEDAAL  Op het pedaal vindt de voet zijn ideale positie en “voet-knie-heup” 

worden in lijn met de as gepositioneerd. Dat betekent dat fysieke problemen zoals een dof 

gevoel of pijn in de voet kunnen worden voorkomen. EP-1 MED PEDAL  The foot fi nds its 

ideal position on the pedal, and „foot-knee-hip“ are aligned in line with the axis. This means 

that physical problems such as numbness or foot pain can be avoided.

AHS MED INSTELBAAR STUURSYSTEEM  Het instelbare stuursysteem biedt een maximum 

aan dynamische afwisseling voor handen, armen en rug. Het systeem kan dankzij talloze 

instelopties individueel worden aangepast. AHS MED ADJUSTABLE HANDLEBAR SYSTEM  

The adjustable steering system offers maximum dynamic variety for hands, arms and back. 

The system can be individually adapted thanks to the numerous setting options it offers.
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BIKE FITTING 
MET DE ERGOTEC SCANNER

Met de ergotec scanner wordt een ergonomische advies in de vakhandel 
voor de fi etser een overtuigende belevenis. De fi etser voelt live in 
de reële zitpositie en tijdens het actieve trappen welk effect de 
verschillende instellingen op zijn welbevinden hebben. Tegelijkertijd 
ziet hij zichzelf op het scherm van de scanner en kan zelf controleren 
welk effect de verandering in houding heeft. 

Meer informatie over de ergotec scanner en welke dealers de 
ergotect bike fi tting aanbieden, is te vinden op:  
www.ergotec.de/de/detail/bike-fi tting

With the ergotec scanner, the provision of ergonomic advice in specialist shops 

becomes a convincing experience for bike enthusiasts. Cyclists experience live 

in the real sitting position and while actively pedalling how changed settings 

affect their comfort and well-being. At the same time they see themselves on 

the scanner screen and can visually observe the effects of any change in 

posture directly with the personal control view. 

More about the ergotec scanner and which dealers offer ergotec Bike Fitting 

at: www.ergotec.de/de/detail/bike-fi tting.html

BIKE FITTING WITH THE ERGOTEC SCANNER

Ergonomisch advies voor ergotec 

dealers met dr. Thomas Castner en 

dr. Achim Schmidt. 

Ergonomic consulting for ergotec 

retailers, with Dr. Thomas Castner 

and Dr. Achim Schmidt.
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goedfietsen.nl

GOEDFIETSEN.NL

facebook.com/ergotecBikeparts
youtube.com/ergotecHumpert
ergotec.de

Op Goedfi etsen.nl leert u in 10 minuten hoe u uw fi ets ergonomisch kunt aanpassen en dus klachten 

tijdens het fi etsen kunt voorkomen. / At CyclingRight.com you can learn in 10 minutes how to adjust 

your bike ergonomically and thus prevent discomfort while cycling.

Wilhelm Humpert GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Erlenstraße 25 / 58739 Wickede/Ruhr / Germany 
kontakt@ergotec.de
www.ergotec.de
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